
محلياتاالربعاء  6  اكتوبر  2010  6
صاحب السمو كرم كوكبة من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع  ح�شة عقار باملزاد العلني

يلي  فيما  املو�شوف  العقار  يف  ح�شة  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

باملزاد العلني وذلك يوم االثنني املوافق 2010/10/25م - قاعة 48 - بالدور الثاين 

يف  ال�شادر  املحكمة  حلكم  تنفيذاً  وذلك   - �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة  العدل  بق�شر 

الدعوى رقم 2010/36 بيوع/1.

املرفوعة من:    حامد �شايف مزيد �شريف

 �شـــــــــــــــــد:   1 - اأحمد عبد براز املطريي   2- بنك الت�شليف واالدخار ) خ�شم مدخل (

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة �ساحية �سباح النا�سر - قطعة 1 ق�سيمة 54 من املخطط رقم 32738  وم�ساحته 

750م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 2008/5441. احل�سة املعرو�سة للبيع قدرها الن�سف م�ساعا. العقار 

عبارة عن بيت يقع على �سارع واحد وباقي حدوده الثالثة جريان يوجد �سور خارجي على ال�سارع ببوابة 

حديد كريتال توؤدي ل�ساحة ويوجد بجهة الي�سار لهذه ال�ساحة مكان غلق باب كان يوؤدي للديوانية وهي 

دور اأر�سي ووجدنا لها باباً خارجياً على ال�سارع ووجدت موؤجرة للغري حمل خياط. العقار مقام دور 

اأر�سي واأول وتكييف العقار مركزي. واجهة العقار حجر وملحق بجهة الي�سار للعقار وكذا ملحق ار�سي 

خلف العقار. العقار وجد بنظام ال�سقق وله مدخالن كل مدخل له �سلم م�ستقل وكل مدخل يوؤدي ل�سقة 

بالدور الأر�سي و�سقة بالدور الأول بالإ�سافة اإىل مدخل رئي�سي بال�ساحة الأمامية للعقار.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 105000 د.ك »مائة وخم�سة اآلف دينار كويتي«.وي�سرتط للم�ساركة 

يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب 

خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة 

من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س 

اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار 

بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

اأو  الق�سائم  على  املزاد  امل�ساركة يف  الفردية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة:  

البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة 

بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

د.موضي احلمود مرحبة بصاحب السمو األمير لدى وصوله الى مقر احلفل ويبدو سمو ولي العهد والشيخ جابر العبداهلل

محمود اللقمان يلقي كلمة نيابة عن املكرمني د.موضي احلمود تلقي كلمتها

د.موضي احلمود مرحبة بسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ود.موضي احلمود مع قيادات »التربية«

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ جابر العبداهلل والشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك وكبار الشيوخ والوزراء في مقدمة احلضور

األمير في رسالة للمعلمين: أملي كبير في بناء العقول القادرة على العطاء للغد

مريم بندق
في كل احتفاالت تكرمي املعلمني 
التي يتفضل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بحضورها 
يحرص سموه على توجيه رسالة 

أبوية للمعلمني املكرمني.
ورسالة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في احتفال 
أمس حملت في ثناياها توجيهات 
بالغة األهمية وذات معان مهنية 
مباشرة عندما حرص سموه على 
ان يتزامن موعد احتفال التكرمي 
في اليوم ذاته الذي يحتفل فيه 
العالم أجمع باليوم العاملي للمعلم، 
ان هذا التزامن الذي حرص عليه 
صاحب السمو لهو رسالة بالغة 
املعاني بض���رورة التزام كل من 
يحمل على عاتق���ه أمانة تربية 
وتعليم جيل مس���تقبل الكويت 
بالواجبات املناطة به في الوقت 
أو  احملدد وعدم تأجيل تنفيذها 

التخلي عنها.
وصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد � أطال اهلل في عمره 
سنوات عديدة ساملة � دعم هذه 
الرسالة بخطاب صوتي مسجل 
أذيع في أثناء االحتفال قال فيه 
سموه: »أملي كبير في ان تسخر 

ودرع التكرمي اكتفوا بابتس���امة 
عريضة وجميلة »يكفينا فخرا 
الس���ام عل���ى صاحب الس���مو 
األمير«، آملني من وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود إعادة النظر في معوقات 
العمل سواء كانت أفرادا أو لوائح 
حتى يخرج االحتفال باملستوى 
الذي ينشده اجلميع. وبدأ احلفل 
بالنشيد الوطني ثم تاوة آيات من 
الذكر احلكيم بعدها ألقت وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موضي احلمود كلمة قالت فيها: 
ان العاملني في التربية جميعهم 
يا صاحب السمو وان كل املهتمني 
بالعلم والتعليم في وطننا العزيز 
يتباهون فخرا بهذا الشرف الكبير 
ال���ذي حتيطونهم ب���ه في هذه 
املعلم،  العاملية لتكرمي  املناسبة 
هذه املناس���بة التي جعلتم فيها 
وطننا العزيز الكويت يتفرد بني 
األوطان املعنية بالعلم والتعليم 
بأن تكون قيادته السياسية فيه 
وعلى رأسها أميرها وقائد مسيرتها 
املباركة في طليعة احملتفني بالعلم 
والتعليم واملكرمني حلملة مشاعله، 
وبحرص سموكم دوما في لفتة 
أبوية كرمية لها داللتها العميقة 

الطاقات الكويتية الشابة قدراتها 
الكويت  أبناء  وإمكانياتها لبناء 
واالستعداد للغد بعقول مبدعة 
قادرة على العطاء، مضيفا سموه: 
لقد آن األوان لتحقيق هذا األمل 
التعليمية ان  وعلى مؤسساتنا 
التعليمي  النظام  تقوم بتطوير 
ليتماشى مع متطلبات العصر«.
احتف���ال تك���رمي املعلم���ني 
واملعلم���ات الذي تفضل صاحب 
الس���مو بحضوره للعام الثالث 
على التوالي والذي أقيم صباح 
أمس على مسرح جامعة الكويت 
لم يتم خاله تسليم دروع التكرمي 
للمعلمني املكرمني وال إلى املدارس 
املتميزة وكذلك لم يتم تس���ليم 
مكافأة ال� 500 دينار إلى كل معلم 
مك���رم واكتفى قطاع األنش���طة 
التربوية املس���ؤول ع���ن تنفيذ 
استعدادات اقامة االحتفال بتقدمي 
ملف الى كل معلم ال يحوي شيئا 
اال شهادة تقدير وكتاب اعتذار عن 
عدم تسليم الدرع واملكافأة وسيتم 

تسليمهما الحقا خال 15 يوما.
الذين  املعلمون واملعلم���ات 
اكتفوا عندما س���ألتهم »األنباء« 
عن انطباعهم عن االحتفال ومدى 
توقعهم عدم تس���ليمهم املكافأة 

على مش���اركتهم االحتفال بهذه 
املناس���بة العاملية لتكرمي املعلم 
وان ذلك يا صاحب السمو ليعبر 
عما يحظى به العلم والتعليم في 
وطننا العزيز من اهتمام. اننا يا 
صاحب السمو نستلهم من سموكم 
العزم والعزمية واإلصرار على 
حتقي���ق ما يطمح الي���ه وطننا 
العزيز من اجناز ملشروعه الوطني 
ف���ي تعليم عصري مميز خاصة 
في عصر أصبح فيه العلم الغاية 
الذي يحدد  والوس���يلة واحملك 
مواقع الدول على خارطة العالم 
املتقدم فبقدر ما حتوزه الدول من 
معطيات العلم واملعرفة واالختراع 
واالبتكار يكون موقعها من العالم 
الفيض  ي���كاد ياح���ق  الذي ال 
الغزير م���ن املعرفة واملعلومات 
واننا جادون يا صاحب الس���مو 
في اس���تكمال مشاريع التطوير 
الطموحة التي بدأتها الوزارة منذ 
بداية خطتها التنموية اخلمسية 
وفي قلب ه���ذه اخلطط حتقيق 
اجلودة الشاملة جلميع عناصر 
املنظومة التعليمية. وأضافت: لقد 
اهتمت النظم التعليمية في بدايات 
العلم  الدولة احلديث���ة بتوفير 
للجميع وتوفيره لفئات الشعب 

مجتمعة، أما في عصرنا احلاضر 
فأصبح التركيز على اجلودة أمرا 
أساسيا للتطوير وهو ما يعني 
بتحقيق أمور ثاثة يجب توافرها 
في أي نظام تعليمي متطور وهي 
أوال: حداثة املعرفة واملعلومات 

والتمشي مع تطورهما.
ثانيا: ان يزود النظام التعليمي 
الطالب مبهارات حياتية ضرورية 
كاستخدام التكنولوجيا واللغات 
للتواصل م���ع عالم أصبح قرية 
صغيرة وامتاك أدوات التحليل 

والنقد.
ثالثا: تزويد الطالب مبنظومة 
من القي���م في طليعته���ا الوالء 
واالنتم���اء واملواطنة الصاحلة 
والتس���امح وقبول الرأي اآلخر 
والتفاع���ل اإليجابي مع التطور 
ومجاالته، هذه يا صاحب السمو، 
حضورنا الكرام عناصر اجلودة 
الت���ي هي مح���ور وهدف جهود 
تطوير نظامنا التعليمي بجميع 
عناصره من مناهج ووسائل تعلم 
وبيئة مدرسية وعلى رأسها جميعا 
وفي مقدمته���ا املعلم الذي ميثل 
حجر الزاوية في التعليم الناجح 
والذي يحظى اليوم بشرف تكرمي 
سموكم وهو شرف ال يدانيه شرف 

وتقدير ليس بعده تقدير فنحن يا 
صاحب السمو جادون في متهني 
التعلي���م وجعله مهن���ة جليلة 
ال يزاولها إال م���ن ميلك أدواتها 
وقيمها ومثلها ويحوز رخصتها 
العاملية،  وفق معايير اجل���ودة 
ال���ى حتقيق اجلودة  باإلضافة 
اإلدارية ملؤسساتنا التربوية وفي 
مقدمتها املدرسة وهي اجلودة التي 
تنعكس ايجابا إن شاء اهلل على 
جميع العناص���ر األخرى والتي 
تؤتي ثمارها ف���ي إعداد مواطن 
عصري تكون غايته األسمى تقدم 
العلمي والتربوي في كل  وطنه 

املجاالت. 
العامل���ي بهذه  ان االحتف���اء 
املناسبة امنا يستهدف تشجيع 
التميز واإلبداع الفردي واجلماعي 
وتكرمي املعلم الكفء واملؤسسة 
التي تتضافر  املتميزة  التربوية 
فيها اجلهود املخلصة وتتآزر كل 
الطاقات واإلمكانات وامللكات في 
عمل منظومي رائع يجعل من التميز 
شعارا ومن االتقان نهجا أخاقيا 
قوميا يسترش���د بقول رسولنا 
الكرمي ژ »إن اهلل يحب إذا عمل 
أحدكم عما أن يتقنه« ويعي بعمق 

صاحب السمو: على مؤسساتنا التعليمية أن تقوم بتطوير النظام التعليمي ليتماشى مع متطلبات العصر

البقية ص7

اهلل يا شعب الكويت
شوفوا وطنا من جديد

الغالي شع نوره
صار في أحلى صوره

واكتمل اليوم فرحه وسروره
والعزمية من حديد
أكو أحلى أكو أجمل

أكو أغلى أكو أبهى من الكويت؟
اهلل يا شعب الكويت

أكو أجمل من شعب الكويت
اهلل يا شعب الكويت

إنتوا هلي وناسي
هذول يا سامعني الصوت

هم تاج راسي
أكو أحلى أكو أجمل أكو أغلى

ما نتوقف في عطانا
شوفوا بس منهو معانا

األمير ويه ولي عهده معانا
هلل يا شعب الكويت

أكو مثل الكويت
أكو أحلى من الكويت
أكو أجمل من الكويت
أكو أبهى من الكويت
أكو أغلى من الكويت
اهلل يا شعب الكويت

كلمات: الشاعر بدر بورسلي

بدأ عند العاشرة و22 دقيقة وانتهى عند احلادية 
عشرة و50 دقيقة.

مديرة مدرسة كبيرة السن حرصت 
على الحديث مطواًل مع صاحب السمو

حرصت إحدى مديرات مدارس منطقة حولي 
التعليمية من امل���دارس املتميزة على احلديث 
مع صاحب الس���مو مطوال ثم التقطت صورة 

مع سموه.

رسالة إلى المعلمين
وجهت د.موضي احلمود رسالة الى املعلمني 
جاء فيها: »معلمي / معلمتي، أبناؤنا أمانة في 
أعناقكم، ومكانتكم عالية في قلوبنا، وكل عام 

وأنتم بخير«.

القحطاني سأل والحضور أجابوا: 
ماكو أحلى من الكويت

القى الطالب تركي القحطاني من مدرس���ة 
خالد بن الوليد قصيدة الش���اعر بدر بورسلي 
التي ج���اءت بعنوان »اكو احلى من الكويت؟« 
وأجاب احلضور بصوت واحد: ماكو أحلى من 

الكويت.
أكو احلى أكو أجمل

أكو أغلى أكو أبهى من الكويت

صاحب السمو لتكرميهم.

عرض حركي عما يدور 
داخل المؤسسة التربوية

قبيل تك���رمي املعلمني اذيعت فقرات فنية 
تضمن���ت عرض���ا حركيا عما ي���دور داخل 
املؤسس���ة التربوية في الفصول الدراس���ية 
واملختبرات والس���احات التربوية ومدارس 

رياض االطفال.
 حي���ث ادى مجموعة م���ن الطلبة فقرة 
موسيقية وعرض فيلم وثائقي حمل عنوان 

»بصمة معلم اإلرادة والتحدي«.

عرض صور وزراء التربية السابقين
مت عرض صور لوزراء التربية الس���ابقني 
وقد ورد باخلطأ عرض صورة الوزير سليمان 
البدر بعد صورة الوزي���ر د.عبداهلل الغنيم 

والعكس هو الصحيح.

يا راعي الوطن
تزامنت اغنية يا راع������ي الوطن طوال فترة 
تك����رمي املعلمني واملعلمات للمناط����ق التعليمية 

الست.

ساعة و28 دقيقة مدة االحتفال
تواصل االحتفال ملدة ساعة و28 دقيقة حيث 

كلمات مشجعة
حرص صاحب السمو � كعادة سموه دائما � 
على توجيه كلمات الشكر للمعلمني واملعلمات 
املميزة  املدارس بابتسامته  ومديري ومديرات 
وبكلمات حانية ومشجعة نابعة من قلب سموه 
الكبير الذي يستشعر اآلخرين ويتسع جلميع 
املكرمني حيث يحيطهم مبشاعر ابوية حقيقية 
للدرجة التي جتعلهم يلتفون حول سموه في 
حب كبير ويتبادلون مع سموه اطراف احلديث 

ويطلبون التقاط الصور التذكارية.

القيادات التربوية حرصت 
على مصافحة األمير والحديث معه

صعد الوكاء املساعدون ومديرو عموم املناطق 
التعليمية الى املسرح وحرصوا على مصافحة 
صاحب السمو واحلديث مع سموه بعد نهاية 

االحتفال ومت التقاط الصور التذكارية.

ابتسامة وسعادة المعلمين في احتفال 
التكريم بحضور صاحب السمو

لم يحدث ان سجلت كاميرات الصحافيني او 
كاميرات البث املباشر فرحة غامرة وابتسامة 
عريضة للمعلمني واملعلمات اال اثناء التفافهم 
ح���ول حضرة صاحب الس���مو االمير في يوم 
تكرميهم، فإذا اراد احد ان ينفذ فيلما تسجيليا 
عن املعلمني فليذهب الى االحتفال الذي يحضره 
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فقرة قدمها الطلبة صاحب السمو األمير ود.موضي احلمود ودعيج الدعيج يتوسطون عددا من املكرمني

الغاية السامية من قول سموكم »ان 
ثروة الكويت احلقيقية في أبنائها 
وهي ث���روة ال تعادلها ثروة فهم 
عماد املستقبل وأمل الوطن وعلى 
سواعدهم تبنى اإلجنازات وحتقق 
الطموحات وعليهم ان يتسلحوا 
بس���اح العلم احلديث في عصر 
املعلوماتية الذي تتسابق فيه األمم 
لتأخذ لها مكانا في مسيرة التقدم 
ولذلك فابد ان يكون لنا نصيب من 
هذا التطور«، وهذا ما يتطلب منا 

احلرص واملثابرة لتحقيقه.
الزمي���ات والزماء املعلمات 
واملعلمني نش���كل نح���ن وأنتم 
القدوة ألبنائنا الطلبة في جميع 
مراحلهم، القدوة في حب العمل 
القدوة في فضيلة االختاف ضمن 
اإلطار احلضاري الدميوقراطي مع 
التمسك بوحدة االنتماء والوالء 

ب����ارك اهلل خطاك����م الكرمي يا 
صاحب السمو وأيدكم بنصر من 
عنده وعون وتوفيق منه وحفظكم 
يا صاحب السمو للكويت تقودون 
مسيرتها املباركة التي ترتكز على 
العلم وترتق����ي في مدارج التقدم 
واالزدهار والرجاء برؤاكم السديدة 
يساعدكم في ذلك سمو ولي عهدكم 

األمني.
ثم ألقى محمود صالح اللقمان 
كلمة نيابة عن املكرمني. صاحب 
السمو األمير، حفظك اهلل ورعاك، 
إن رعايتكم السامية وحضوركم 
الكرمي لتكرمي كوكبة من املعلمني 
املتميزين في هذا اليوم العاملي 
لتك���رمي إرادة العل���م في صنع 
املستقبل ونشر الثقافة بني األبناء 
جتعل قلوبن���ا تنبض بالفرحة 
بلقائك واجلميع ينتظر اللحظات 
التي س���ينال فيها شرف اللقاء 

لهذا الوطن، القدوة في بذل اجلهد 
والعطاء ملجتمعنا ودولتنا التي 
املبذول  الكثير وجهدكم  اعطتنا 
والصادق سيلقى منا ومن حكومة 
الكويت وعلى رأسها سمو رئيس 
مجلس الوزراء كل دعم ومؤازرة 
لتقدير اجلهد املتميز ومكافأة املبدع 
واملتفاني فمهنة املعلم مهنة مميزة 
تستحق مكافأة جهد املجدين وعلى 

هذا النهج نحن ماضون. 
واختتم���ت قائل���ة: اننا يا 
صاحب السمو وأبناءكم املعلمني 
واملعلمات والتربويني واإلداريني 
في مؤسسات الدولة التربوية 
لنعاهدكم يا صاحب الس���مو 
ان نكون أبناء الوطن األوفياء 
الساعني الى حتقيق طموحاته 
في تعليم عصري مميز يضع 
الكوي���ت في مكانها الائق بها 

بني الدول املتقدمة.

بسموكم والتي سيكتبها كل مكرم 
نال هذا الشرف بأحرف من نور في 
تاريخه. ان حضوركم الكرمي لهو 
التكرمي احلقيقي لنا، وأضاف ان 
أهم مقياس لتميز املعلم هو قدرته 
على ان يغرس في نفوس طابه 
العلم والقيم التربوية واألخاق 
احلميدة ويزيد شعلة التنافس 
بينهم وما أصعبها من مهمة والبد 
ان يدرك املعلم املثالي انه صاحب 
رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن 
بأهميتها. أيها االخوة واألخوات، 
إن في يومنا هذا دعوني بالنيابة 
عنكم وباألصالة عن نفس���ي أن 
أتوجه بالشكر اجلزيل وعميق 
االمتنان في املقام األول لصاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
الكرمي  األحمد ونثمن حضوره 
ونعاه���ده على ب���ذل اجلهد من 
أجل رفع���ة وطننا الكويت وأن 

نبذل قصارى جهدنا إلعداد جيل 
املس���تقبل من األبناء متسلحني 
بالعلم واألخاق ونتوجه بالشكر 
الوافر الى الصرح الكبير وزارة 
التربية وعلى رأسها د.موضي 
احلمود ووكيل الوزارة والوكاء 
املس���اعدون وجمي���ع القيادات 
التربوية واإلدارية التي ال تألو 
جهدا في توفير املناخ التربوي 
الكوادر م���ن املعلمني  وإع���داد 
والشكر موصول جلميع اللجان 
التي ساهمت في اإلعداد والتنظيم 

لهذا احلفل. 
واختتم: يا صاحب السمو ان 
أصدق ال���كام منبعه القلب وان 
نطق اس���مكم الكرمي ليحرك كل 
نب���ض بالقلب مبش���اعر الفخر 
والهيبة والسيادة في قلوب أبنائك 
ابناء الكويت فعاشت الكويت آمنة 

كرمية في ظلكم.

تتمة المنشور ص6

جانب من العرض الفني الذي قدمه الطلبة

الحمود: عازمون على تحقيق تعليم عصري يوفر حداثة المعرفة والمهارات الحياتية ومنظومة القيم
»التربي�ة«: تس�ليم الدروع ومكاف�أة ال�� 500 دينار لجمي�ع المكرمين خالل أس�بوعين


